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Цена:

Естествената усмивка съдържа в себе си скрити правила и
указания, подлежащи на възпроизвеждане при протезиране. В
книгата са представени специфични техники, характеризиращи
изработването на всеки зъб поотделно. Моделажната техника
на AFG включва четири етапа, които служат за по-добро
запаметяване на структурните компоненти. С помощта
на кодовете на AFG се извлича числена информация, която е
с висока стойност при възстановяване на първоначалните
естествени форми на пациента. Представената концепция
SPOC (Субтрактивни пост-динамични оклузални контакти) дава
възможност за постигане на перфектни оклузални контакти.
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Книгата е ръководство, написано от AFG Training Lab,
на базата на математически и геометрични критерии
и AFG кодове. Изключително важно е да се разбере, че
цифровите кодове и статистическите отчети, които
ще намерите на тези страници представят един идеал,
и че винаги трябва да индивидуализирате проектите си,
за да постигнете формата на зъбите на всеки отделен пациент.

Цена:

118 лв.

AFG напълно преобръща критериите при моделиране на зъби по
старите техники, които погрешно са започвали с данните от
движенията на темпоромандибуларната става. Тези данни обаче
са от значение за позицията на зъбите, а не за формата и трябва
да се разглеждат математически приблизително, тъй като са на
линейна основа, докато устната кухина е сложна хаотична система.
Copybook Dental modelling technique AFG е ръководство,
съчетаващо в едно теория и практика. То помага да се разбере
напълно техниката на моделиране на зъби във всичките є аспекти.

НАПРАВЕТЕ СВОЯ АБОНАМЕНТ ОНЛАЙН:

www.infodent.bg

02 9630544, 0898452685

www.dentalbooks.bg

www.infodent.bg

Списание QUINTESSENCE INTERNATIONAL,
Bulgarian Edition e издание по немски лиценз,
преведено на български език.
Световноизвестни автори представят
на страниците на списаниетo протоколите
и методите си на работа за постигане
на максимални лечебни резултати.
Голяма част от статиите включват
екипен подход - клиника и лаборатория.
През 2020 г. списанието ще излезе
5 пъти в годината.

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Списание ИНФОДЕНТ е издание с 20-годишна история.
В него се публикуват клинични случаи от всички области
на денталната медицина и възможностите за
разрешаването им. Излиза 4 пъти в годината.

Списанията са практически наръчници с
множество представени в тях клинични и
лабораторни случаи и възможности за
тяхното разрешаване.

Списание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
е единственото печатно издание в България, изцяло
насочено към зъботехническата професия.
В него се публикуват статии с лабораторни техники
от световноизвестни автори и материали на БАЗ.
От 2020 г. списанието е орган на Българската асоциация
на зъботехниците. Излиза 4 пъти в годината.

ПОДХОДЯЩИ СА ЗА ТЕЗИ:
• които искат да са в крак с времето;
• желаят да следят и прилагат новите
методи и подходи;
• имат амбицията да направят
практиките и лабораториите си по
успешни и ефективни.

тел.: 02 9634543; GSM: 0885 117684; е-mail: infodent@infodent.bg

ISSN-1311-9842
2020, брой 1 (165)
Година XX,
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

Съдържание
Гл. редактор: акад. Николай Попов, д.м.н.
Редакционен проф. Божидар Йорданов, доктор
съвет: проф. Мариана Димова, доктор
д-р Адриана Йовчева
д-р Георги Цалов
д-р Любомир Донев
д-р Светослав Величков
д-р Яна Трифонова

пpoтетика
Цялостна рехабилитация при пациенти с бруксизъм.
Естетика, минимално-инвазивно лечение, AFG кодове

4

Dr. Giovanni Buttђ, Salvatore Loria

Управители: Галя Начева
Петър Василев, доктор
Предпечат: Цеца Еничерова
Превод: д-р Ива Димчева
Адрес на София 1164
редакцията: бул. Пейо Яворов 50, вх. А, офис 4
тел./факс: 02 9634543, 0885117684
E-mail: infodent@infodent.bg
Всички права са запазени.
Отпечатването на статии или
части от тях може да се извършва
само със съгласието на фирмата.
Редакцията на списанието не носи
отговорност за съдържанието на
публикуваните реклами и обяви!

www.dentalbooks.bg
ОNLINE КНИЖАРНИЦА
с над 320 налични заглавия в областта на
денталната медицина

28

02 9630544, 0898452685

КНИГИ

Вземете своята отстъпка за
хирургичен водач и OSSTEM импланти
още сега с код: 2 2 33

Възможност за имедиантно
натоварване с:

%
0
1

-

Бърз протокол на работа
Без метални втулки

SA

NH
H

SA

NH

Ултра тънко нано покритие
и остеоинтеграция само

за 4 седмици!

www.dentios.bg

тел: 02/ 443 43 49

*Ексклузивен представител на Osstem implants за България!

протетика

Цялостна рехабилитация при
пациенти с бруксизъм.
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Dr. Giovanni Buttђ, Salvatore Loria

В клиничната практика се наблюдават със все по-голяма честота различни по степен изменения в зъбната
анатомия, описвани като прогресивна
загуба на твърди зъбни тъкани, причинени от небактериална активност, а
от различни други фактори. Могат да
бъдат разграничени ерозивни лезии,
свързани с химичното въздействие
при чести повръщания или регургитация, характерни за хранителните
разстройства или патологии, както
и при външно влияние на киселинни
храни, които провокират прогресивната загуба на твърди зъбни тъкани
във фронталната зона на горната
зъбна дъга.1 Пораженията, причинени
от ендогенно киселинно въздействие,
се определят от посоката на повръщане, както и от положението на
езика в този момент. В тези случаи
палатиналните повърхности на горните фронтални зъби са подложени на
увреждащо киселинно въздействие.
По същия начин биват засегнати и палатиналните повърхности в дисталните сегменти на горната челюст.
Могат да бъдат установени също
така лезии във формата на кратер,
а в случаи на амалгамени обтурации,
те остават надигнати над остатъчната зъбна тъкан. Важно е да се отбележи, че успоредно с това зъбите
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на долната челюст изглеждат с нормална и запазена зъбна анамотия, тъй
като по време на действие на увреждащия фактор те са защитени от позицията на езика. Винаги трябва да се
проследяват и преброяват киселинно
причинените лезии, които се откриват при пациенти с диета, богата на
киселини, салати, шейкове и прясно
изцедени сокове. Тези пациенти, за
разлика от булимиците, докладват
по време на снемане на анамнезата
за повишен прием на подобни храни и
напитки. Интересното е, че в тези
ситуации, степента на износване е
необичайна.1,2,3
Друга форма на патологична узура
се открива при абразионни увреждания на зъбната тъкан. В случая те се
причиняват от неволни движения, при
които зъбите взаимно се търкат и
износват.4,5,6 Скърцането със зъби в
своите различни прояви по време на
циркадния ритъм – през деня или през
нощта – свързано с притискането на
зъбните редици, определя типичния
бруксизъм като повторяема свръхактивност на дъвкателните мускули.
При пациентите бруксисти естествените зъби и възстановяванията са подложени на действието на абнормални дъвкателни сили с повишен

протетика

тегии: увеличаване на вертикалния размер на оклузията,
приемайки като стабилна стойността от дебелината на
шината Мичиган; направлявана препарация, извършена с
помощта на силиконови ключове, снети от прогностичния
восъчен моделаж и употребата на калибрирани ротиращи
пилители, съобразени с минималните дебелини, които се
изискват при изработване на конструкции от избрания
материал.
Анатомичното възстановяване на зъбните форми бе
направено с помощта на математико-геометричните кодове от системата AFG, които ни водеха при изработването на прогностичния восъчен моделаж, а впоследствие
и на единичните конструкции от литиев дисиликат. Те се
интегрират с описаното по-горе с цел да се подобри дъвкателната функция и да се съхрани зъбната анатомия в
нейните естествени измерения.

Заключения
117
фиг. 117 Снимка, взета от социалните мрежи.
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Пациентите с бруксизъм се нуждаят и преди всичко търсят протетично възстановяване, което да ги доведе до
стабилно комфортно състояние, особено ако в началото са
били симптоматични. Те могат да бъдат лекувани успешно,
ако внимателно се следва лечебен план, чиято цел е възстановяване на нормалната зъбна анатомия, съобразявайки
функцията на дъвкателния апарат. Днес това е възможно
благодарение на модерните минимално-инвазивни подходи
на препарация и на иновативните материали, които адекватно успяват да удовлетворят тези изисквания.
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напълно техниката на моделиране на зъби във всичките є аспекти.
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